รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

โภชนาการและสุขภาพ
( Nutrition and Health)
รหัสวิชา 6011401

สำหรับนักศึกษำพยำบำลชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2560
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิต

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6011401 โภชนำกำรและสุขภำพ (Nutrition and Health)
2. จานวนหน่วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำเฉพำะ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ รุ่งนภำ ป้องเกียรติชัย
อาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์รุ่งนภำ ป้องเกียรติชัย
อำจำรย์ ยศสินี หัวดง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภำคฤดูร้อน / ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้องเรียน 305 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษำ มหำ
วชิรำลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 1 พฤษภำคม 2561
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
1.1 แหล่งอำหำร และหน้ำที่ของสำรอำหำรที่จำเป็นต่อร่ำงกำย
1.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำรและสุขภำพ
1.3 อำหำรที่เหมำะสมแต่ละช่วงวัยเพื่อกำรส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสุขภำพ โดยคำนึงถึงควำมชอบของ
แต่ละบุคคลและควำมแตกต่ำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดกระบวนรำยวิชำให้สอดคล้องกับคำอธิบำยรำยวิชำที่กำหนดไว้ในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และ เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำตรี สำขำพยำบำลศำสตร์
2.2 เพื่อปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเนื้อหำให้มีควำมทันสมัย ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ อัตลักษณ์ของ
คณะพยำบำลศำสตร์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แหล่งอำหำร และหน้ำที่ของสำรอำหำรที่จำเป็นต่อร่ำงกำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำร และสุขภำพ อำหำร
ที่เหมำะสมแต่ละช่วงวัยเพื่อกำรส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูสุขภำพ โดยคำนึงถึงควำมชอบของแต่ละบุคคล
และควำมแตกต่ำงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Sources and functions of essential nutrients, relationships between nutrition and health, food
for the promotion, prevention, treatment and restoration of health in each stage of life regarding to
individual preferences, socioeconomic and cultural differences
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง
ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 นักศึกษำแจ้งควำมจำนง วันเวลำ ล่วงหน้ำ
3.2 อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำเป็นรำยบุคคล/กลุ่มตำมควำมต้องกำร 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
3.3 นักศึกษำกับอำจำรย์สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้ และแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน Facebook/Line/
e – mail (rung_10@yahoo.com) โทรศัพท์ 0824454565
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้
4.1คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อ
ตัวเอง และผลกำรปฏิบัติงำน
4.1.4 มีควำมกตัญญู เสียสละ
ซื่อสัตย์ และมีวินัย
4.1.6 เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้อื่น
ทั้งกำรดำรงตนและกำรปฏิบัติงำน
4.1.8 มีควำมรับผิดชอบในกำร
เรียนรู้ และพัฒนำตนเอง วิชำชีพ
และสังคม อย่ำงต่อเนื่อง

4.2 ความรู้
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็น
พื้นฐำนชีวิตและสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ฝึกกำรมีวินัยในกำรเรียนและกำร
สอบ เช่นกำรมอบหมำยงำน กำรส่ง
งำน กำรตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน
2. บรรยำยโดยกำรสอดแทรกเรื่อง
ควำมกตัญญู กำรเสียสละ และกำรมี
วินัย
3. ให้กำรเสริมแรงโดยแสดงควำมชื่น
ชมและสะท้อนกลับทันทีที่ผู้เรียนมี
พฤติกรรมกำรแสดงออกเหมำะสมใน
ชั้นเรียน
4. อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงต่อผู้เรียน
ในด้ำนกำรตรงต่อเวลำ
5.กำรมอบหมำยงำนเป็นรำยบุคคล

1. กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมกตัญญูในกำรดูแล
ครอบครัวด้ำน โภชนำกำรและ
สุขภำพ
2. คุณภำพของรำยงำนทั้ง
กระบวนกำรผลิต และผลผลิต
ของรำยงำน
3. ควำมรับผิดชอบต่องำน
รำยบุคคล กำรส่งงำนและกำร
ติดตำมแก้ไขชิ้นงำนตำมเวลำ
ที่กำหนด
4. กำรเข้ำเรียนและเข้ำสอบ
ตำมเวลำที่กำหนด

1. บรรยำยอย่ำงมีส่วนร่วม
2. มอบหมำยให้นักศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และมีกำรนำเสนอโดยกำร
นำเทคโนโลยีมำใช้
3. จัดกิจกรรมและกำรฝึกทดลอง
เพื่อให้เข้ำใจและจดจำเนื้อหำได้ดีขึ้น
เช่น กำรฝึกคำนวณควำมต้องกำร
พลังงำนของร่ำงกำยในภำวะต่ำงๆ
กำรทดลองกำรจัดและกำหนดอำหำร
จำกอำหำรแลกเปลี่ยน
4. อภิปรำยกลุ่มประเด็นทำง
โภชนำกำรและสุขภำพที่น่ำสนใจ
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงทำง
วัฒนธรรม สถำนกำรณ์ของประเทศ
และสังคมโลกอันเป็นปัจจุบัน

1. ทักษะกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
2. สอบย่อยหลังกำรเรียนและ
เฉลยหลังกำรสอบ
3. สอบวัดผลกลำงภำค และ
ปลำยภำค
4. กำรตอบคำถำมและกำรมีส่วน
ร่วมอภิปรำยในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู้
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเองรู้
จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง เพื่อ
นำไปสู่กำรเรียนรู้และพัฒนำ
4.3.2 สำมำรถวิเครำะห์และ
เชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำยและเชื่อถือได้
4.3.3 สำมำรถคิดอย่ำงเป็น
ระบบ มีวิจำรณญำณ โดยใช้องค์
ควำมรู้ทำงวิชำชีพและที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำไปสู่กำรตัดสินใจ และกำร
แก้ปัญหำในชีวิตประจำวัน และ
ปัญหำเชิงวิชำชีพ

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำง
สัมพันธภำพ ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ให้นักศึกษำสะท้อนคิดในงำนของ
ตัวเองที่ได้รับมอบหมำย
2. มอบหมำยให้สืบค้นและวิเครำะห์
ข้อมูลทำงโภชนำกำรและสุขภำพ
จำกแหล่งต่ำงๆ ที่หลำกหลำย
2. มอบหมำยให้ศึกษำด้วยตนเอง
และฝึกรำยงำนแหล่งข้อมูล
หลำกหลำยที่นักศึกษำได้ค้นคว้ำด้วย
ตนเองในหัวข้อที่มีกำรมอบหมำย
3. มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติมและแสดงบทบำทสมมติใน
หัวข้ออำหำรที่เหมำะสมแต่ละช่วงวัย
และภำวะทำงสุขภำพของบุคคล กับ
กำรพยำบำลด้ำนโภชนำกำรเพื่อกำร
ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู
สุขภำพ โดยอ้ำงอิงด้วยข้อมูล
หลักฐำนทำงโภชนำกำรและสุขภำพ
จำกแหล่งต่ำงๆ
5. กำรฝึกทดลองทำอำหำรบำบัดโรค
ในห้องปฏิบัติกำรจริง

1. สังเกตจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็นในระหว่ำง กำรอภิปรำย
2. ผลงำนกำรสืบค้นข้อมูลและ
กำรอ้ำงอิงด้วยข้อมูล หลักฐำน
ทำงโภชนำกำรและสุขภำพใน
รำยงำน และกำรอภิปรำยกลุ่ม
3. ประเมินผลงำนที่ได้จำกกำร
แสดงบทบำทสมมติ และกำรฝึก
ทดลองจำกห้องปฏิบัติกำรจริง

1. มอบหมำยงำนกลุ่ม เพื่อส่งเสริม
กำรทำงำนเป็นทีม (Team working)
ควำมรับผิดชอบ และกำรแสดง
บทบำทของกำรเป็นผู้นำและผู้ตำม
2. กำรเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer group learning)
3. ให้กำรเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผู้เรียนแสดง

1. ประเมินพฤติกรรมของกำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับ
ผู้สอน
2. ประเมินกระบวนกำรกลุ่ม
(Group process) โดยอำจำรย์
ผู้สอน
3. จำกคุณภำพของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ด้ำนกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์
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ผลการเรียนรู้

4.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สำมำรถวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข และใช้สถิติได้อย่ำง
เหมำะสม
ในกำรปฏิบัติงำน
4.5.2 สำมำรถแปลงข้อมูลให้
เป็นข่ำวสำรที่มีคุณภำพ เพื่อกำร
สื่อสำร และถ่ำยทอดไปยังบุคคล
และกลุ่มคน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์
4.5.3 มีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน

วิธีการสอน
ควำมรับผิดชอบ และ พฤติกรรม
สื่อสำรทำงบวก
4. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้
มีกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
และ ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้ำนคำนวณ
- ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ร่ำงกำยให้เหมำะสมกับวัยและภำวะ
สุขภำพในกำรจัดและกำหนดอำหำร
จำกอำหำรแลกเปลี่ยน
2. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดย
- ฝึกทดลองกำรจัดและกำหนด
อำหำรจำกอำหำรแลกเปลี่ยน
- มอบหมำยให้ค้นคว้ำด้วยตนเอง
และจัดทำรำยงำน
- มอบหมำยให้ค้นคว้ำด้วยตนเอง
และอภิปรำยกลุ่ม
- มอบหมำยให้แสดงบทบำทสมมติ
ในประเด็นบทบำทพยำบำลกับ
โภชนำกำร
3. อภิปรำยกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยรูปแบบ และวิธีกำรฝึก
ทักษะกำรนำเสนอ (Presentation)
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย น่ำสนใจ

1. คุณภำพของผลงำนที่
มอบหมำย
2. ทักษะในกำรปฏิบัติในกิจกรรม
ที่กำหนด
3. สังเกตพฤติกรรมกำรสื่อสำร
ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษ จำก
กำรตอบคำถำมในชั้นเรียน กำร
ทำรำยงำนและกำรอภิปรำยกลุ่ม
และกำรนำเสนอ
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ผลการเรียนรู้

วิธีการสอน
เหมำะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหำที่
นำเสนอ เช่น กำรนำเสนอด้วยปำก
เปล่ำ (Oral presentation), กำร
แสดงบทบำทสมมติ และกำรจัดทำ
เวทีอภิปรำย

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท/ี่
จานวน
หัวข้อเรื่อง
วัน-เวลา
ชั่วโมง
1
พ.6 มิย.61
2
ปฐมนิเทศรายวิชา
(9.00-16.00)
บรรยาย : หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
และความฉลาดรู้ทางด้านโภชนาการ
1.1 แหล่งอำหำร สำรอำหำร หน้ำที่
และควำมต้องกำรสำรอำหำรแต่ละ
ชนิดที่จำเป็นต่อร่ำงกำย
1.2 กระบวนกำรทำงำนของร่ำงกำย
เกี่ยวกับสำรอำหำร กลไกของควำม
หิวและควำมอยำกอำหำร กำรย่อย
กำรดูดซึม กำรเผำผลำญสำรอำหำร
1.3 ดัชนีมวลกำยและสมดุลของ
พลังงำน
1.4 แนวทำงกำรบริโภคอำหำรเพื่อ
สุขภำพ
-ข้อกำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับ
ประจำวัน ธงโภชนำกำร โภชน
บัญญัติ 9 ประกำร เพื่อสุขภำพที่ดี
ของคนไทย ฉลำกคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบแนะนำ
ลักษณะวิชำ วิธีกำรเรียนกำร
สอน และกำรวัดประเมินผล
- แนะนำแหล่งกำรเรียนรู้
- แจ้งหัวข้อกำรค้นคว้ำด้วย
ตนเอง
- ข้อตกลงกำรส่งงำนและ
รำยงำน กำรนำเสนอ และกำร
แบ่งกลุ่ม ตำมวันเวลำที่กำหนด
- ข้อตกลงในกำรเข้ำชั้นเรียน
- ชี้แจงกำรสอบ กำรสอบกลำง
ภำคและปลำยภำค รวมทั้ง
สัดส่วนคะแนน
- ชี้แจงหัวข้อที่ต้องมีกำรฝึก
ปฏิบัติ วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้
โดยกำรฝึกปฏิบัติ กำรประเมิน
ทักษะและสัดส่วนคะแนน

ผู้สอน
อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

8

สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

1

2

ทดลอง : กำรเลือกอำหำรที่ควร
รับประทำนในแต่ละวันให้ถูกต้อง
ตำมแนวทำงกำรบริโภคอำหำรเพื่อ
สุขภำพ

1

1

บรรยาย : หน่วยที่ 2 การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการ
สารอาหารของบุคคล
2.1กำรประเมินภำวะโภชนำกำร
2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมต้องกำร
พลังงำนของร่ำงกำย

1

1

2
พ.13 มิย. 61
(08.00-16.00)

2

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- บรรยำยโดย ใช้ Power Point
เรื่อง ควำมรู้พื้นฐำนด้ำน
โภชนำกำร
- ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
เรียนกำรสอน

ผู้สอน

อ.รุ่งนภำ
ฝึกทดลองเลือกอำหำรที่ควร
รับประทำนตำมธงโภชนำกำร ป้องเกียรติชัย
โดยใช้โมเดลอำหำร แบ่งกลุ่มทำ
กิจกรรม
กำรฝึกอ่ำน food label

- บรรยำยโดย ใช้ Power Point
เรื่อง กำรประเมินภำวะ
โภชนำกำรและควำมต้องกำร
สำรอำหำรของบุคคล
บรรยำยโดยให้นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรเรียนกำรสอน
- สำธิตกำรประเมินภำวะ
โภชนำกำรโดยเครื่องมือต่ำงๆ
ทดลอง : หน่วยที่ 2
-ฝึกกำรประเมินภำวะ
-กำรคำนวณและกำรประเมินควำม โภชนำกำรโดยเครื่องมือต่ำงๆ
ต้องกำรพลังงำนให้เหมำะสมกับวัย - แบบฝึกหัดกำรคำนวณควำม
และภำวะสุขภำพ
ต้องกำรพลังงำนของร่ำงกำยให้
-กำรฝึกประเมินภำวะโภชนำกำรด้วย เหมำะสมกับวัยและภำวะ
เครื่องมือต่ำงๆ
สุขภำพ
บรรยาย : หน่วยที่ 3
- บรรยำยโดย ใช้ Power
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ
Point เรื่อง ควำมสัมพันธ์
และสุขภาพที่ปกติ
ระหว่ำงโภชนำกำรและ
3.1โภชนำกำรและสุขภำพที่ปกติ
สุขภำพที่ปกติ

อ. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

อ. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

อ. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
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สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

2

1

2

2

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรบริโภคและ - บรรยำยโดยให้นักศึกษำมี
พฤติกรรมกำรบริโภคในภำวะปกติ
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
- กำรเชื่อมโยงควำมรู้พื้นฐำนทำง
สอน
โภชนำกำรมำให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มี
สุขภำพปกติ
3.2 อำหำรที่เหมำะสมแต่ละช่วงวัย
และภำวะทำงสุขภำพของบุคคล กับ
กำรพยำบำลด้ำนโภชนำกำรเพื่อกำร
ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู
สุขภำพ
- อำหำรสำหรับทำรก
- อำหำรสำหรับวัยก่อนเรียน
- อำหำรสำหรับวัยเรียน
- อำหำรสำหรับวัยผู้ใหญ่
- อำหำรสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และ
หญิงให้นมบุตร
- อำหำรสำหรับผู้สูงอำยุ
ทดลอง : กำรเชื่อมโยงควำมรู้
- นักศึกษำแบ่งกลุ่มปรึกษำ
พื้นฐำนทำงโภชนำสู่กำรให้
ระดมสมองและเขียน
คำแนะนำผู้ที่มีภำวะสุขภำพปกติ ใน
ผลสรุปเพื่อนำเสนอ
แต่ละช่วงวัย
บรรยาย : หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ - บรรยำยโดย ใช้ Power
ระหว่างโภชนาการและสุขภาพ
Point เรื่อง ควำมสัมพันธ์
เบี่ยงเบน
ระหว่ำงโภชนำกำรและ
สุขภำพเบี่ยงเบน
- ผลกระทบของภำวะเจ็บป่วยต่อ
ภำวะทำงโภชนำกำร
- บรรยำยโดยให้นักศึกษำมี
- โภชนำกำรสำหรับภำวะน้ำหนักเกิน
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
และน้อยกว่ำปกติ
สอน
- โภชนำกำรสำหรับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
หัวข้อเรื่อง

ผู้สอน

อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
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สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- -โภชนำกำรสำหรับโรคกระดูกและ
ข้อ
- นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ระดม
สมองและเขียนผลสรุปเพื่อ
นำเสนอหน้ำชั้นเรียน
- บรรยำยโดย ใช้ Power
Point เรื่อง ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโภชนำกำรและ
สุขภำพเบี่ยงเบน
- บรรยำยโดยให้นักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
สอน

2

2

ทดลอง : กรณีศึกษำ กำรพยำบำล
ทำงโภชนำกำร โจทย์สถำนกำรณ์

3
พ.20 มิย. 61
(09.00-16.00)

2

3

4

บรรยาย : หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนาการและสุขภาพ
เบี่ยงเบน (ต่อ)
- โภชนำกำรสำหรับโรคระบบ
ทำงเดินอำหำร
- โภชนำกำรสำหรับโรคเบำหวำน
- โภชนำกำรสำหรับโรคไต
- โภชนำกำรสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- โภชนำกำรสำหรับผู้ป่วยที่มภี ำวะ
วิกฤต (มีไข้และอยู่ในภำวะติดเชื้อ
กำรถูกควำมร้อนลวก กำรมีบำดแผล
หรือได้รับบำดเจ็บจำกกำรผ่ำตัด)
ทดลอง : กรณีศึกษำ กำรพยำบำล
- นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ระดม
ทำงโภชนำกำร โจทย์สถำนกำรณ์
สมองและเขียนผลสรุป
นำเสนอหน้ำชั้นเรียน
สอบกลางภาค
(หน่วยที่ 1 -4)
บรรยาย : หน่วยที่ 5 อาหาร
- บรรยำยโดย ใช้ Power Point
แลกเปลี่ยนและการกาหนดอาหาร
เรื่อง อำหำรแลกเปลี่ยนและ
5.1 ควำมหมำยและหลักกำรของ
กำรกำหนดอำหำร
อำหำรแลกเปลี่ยน
- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
5.2 กำรกำหนดส่วน(Serving) ของ
ด้วยตนเอง เรื่องอำหำร
อำหำรในแต่ละหมวดของอำหำร
แลกเปลี่ยน และส่งรำยงำน
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้พลังงำนตำม
แสดงแหล่งข้อมูลที่ไปศึกษำฯ

4
พ.27 มิย.61
(09.00-16.00)

2

อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย/
อ.ยศสินี หัวดง
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สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

4

4

5
พ.4 กค. 61
(09.00-16.00)

2

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- บรรยำยโดยให้นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรเรียนกำรสอน

ควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลและ
เป็นไปตำมสัดส่วนกำรกระจำย
พลังงำนของสำรอำหำรหลัก
5.3 กำรจัดและกำหนดอำหำรจำก
อำหำรแลกเปลี่ยน
- ขั้นตอนกำรกำหนดส่วนของ
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจำก
อำหำรแลกเปลี่ยนทุกหมวดออกมำ
เป็นส่วน (Serving) เพื่อให้ได้กำร
กระจำยตัวของสำรอำหำรหลักตำม
สัดส่วนที่กำหนดและได้พลังงำนตำม
ต้องกำรของแต่ละบุคคล
- ขั้นตอนกำรจัดแบ่งมื้ออำหำร
- กำรจัดและแลกเปลี่ยนอำหำรและ
กำรคำนึงถึงควำมชอบของแต่ละ
บุคคลและควำมแตกต่ำงทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ทดลอง : กำรจัดอำหำรแลกเปลี่ยน - ให้นักศึกษำฝึกทดลองกำรจัด
จัดแบ่งมื้ออำหำร
อำหำรแลกเปลี่ยน จำกโมเดล
อำหำร
บรรยาย : หน่วยที่ 6 อาหารบาบัด - บรรยำยโดย ใช้ Power
โรคหรืออาหารเฉพาะโรค
Point เรื่อง อำหำรบำบัด
6.1 ควำมหมำย ประโยชน์ และกำร
โรค
ดัดแปลงอำหำรเพื่อให้ได้อำหำร
- บรรยำยโดยให้นักศึกษำมี
เฉพำะโรค
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอน
6.2 ชนิดของอำหำรดัดแปลงเฉพำะ - วิเครำะห์กรณีตัวอย่ำงของ
โรค
อำหำรว่ำเป็นอำหำรดัดแปลง
- อำหำรพลังงำนสูง อำหำรพลังงำน ประเภทใด
ต่ำ
- ฝึกทดลองทำอำหำรเฉพำะโรค

ผู้สอน

อ. รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
อ.ยศสินี
หัวดง
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สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- อำหำรคำร์โบไฮเดรตสูง อำหำร
- ให้แนวทำงกำรทำรำยงำน
คำร์โบไฮเดรตต่ำ
อำหำรบำบัดโรคหรืออำหำร
- อำหำรโปรตีนสูง อำหำรโปรตีนต่ำ
เฉพำะโรค
- อำหำรไขมันสูง อำหำรไขมันต่ำ
-หัวข้อและรำยละเอียด กำรหำ
- อำหำรจำกัดพิวรีน
ข้อมูลในกำรทำรำยงำนอย่ำง
- อำหำรที่มีโซเดียมสูง อำหำรที่จำกัด น้อย 3 แหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้
โซเดียม อำหำรจำกัดโปตัสเซียม
ทดลอง : กำรฝึกชั่ง ตวงอำหำร และ นักศึกษำได้เห็นอำหำรเฉพำะ
กำรเตรียมอำหำรเฉพำะโรคจำก
โรคและได้ทดลองปฏิบัติในกำร
รูปภำพ และ จำก food model
จัดอำหำร ก่อนปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติกำรอำหำร

5

4

6
พ.11 กค.. 61
(08.00-17.00)

8

ทดลอง : การจัดทาอาหารเฉพาะ
โรค
ฝึกกำรจัดอำหำรเฉพำะโรค และ
อำหำรเหลวสำหรับผู้ป่วย
- อำหำรสำหรับโรคเบำหวำน
- อำหำร Low Sodium
- อำหำร Low protein
- Blenderlized diet

7
พ.18 กค.61
(09.00-16.00)

2

บรรยาย : หน่วยที่ 7 บทบาทของ - บรรยำยโดย ใช้ Power
พยาบาลด้านโภชนาการ
Point เรื่อง บทบำทของ
7.1 กำรบริกำรด้ำนโภชนำกำรใน
พยำบำลด้ำนโภชนำกำร
ภำวะสุขภำพปกติ
- บทบำทของพยำบำลด้ำนโภชนำกำร
ในภำวะสุขภำพปกติ

หัวข้อเรื่อง

ผู้สอน

อ. ยศสินี
หัวดง
อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

นักศึกษำได้ทดลองเตรียม
อ. ยศสินี
วัตถุดิบในกำรทำอำหำรและ หัวดง/ อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
ทดลองเตรียมอำหำรเฉพำะ
โรค อำหำรเหลว และทดลอง
ปฏิบัติกำรจัดอำหำรจริง
นักศึกษำ กลุ่ม 1, 2
สถำนที่ :โรงเรียนกำรเรือน
-นักศึกษำทำรำยงำนมำก่อนที่
จะเข้ำฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลจำกสัดส่วนทำง
โภชนำกำรและลักษณะ
ภำยนอกของอำหำรและรำยงำน
อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย
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สัปดาห์ท/ี่
วัน-เวลา

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง
7.2 กำรบริกำรด้ำนโภชนำกำรใน
โรงพยำบำล
- ควำมจำเป็นของงำนโภชนำกำร
ในโรงพยำบำล
- บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในงำน
โภชนำกำรโรงพยำบำล
- ประเภทของอำหำรในโรงพยำบำล
- บทบำทของพยำบำลด้ำนโภชนำกำร
ในโรงพยำบำล

7

4

8
พ.1 สค.61

2

ทดลอง : บทบำทของพยำบำลด้ำน
โภชนำกำร และกำรให้คำปรึกษำ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
- มอบหมำยให้ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง และส่งรำยงำน
แสดงแหล่งข้อมูลที่ไปศึกษำ
- บรรยำยโดยให้นักศึกษำมี
ส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
สอน

- แสดงบทบำทสมมติ ใน
หัวข้อบทบำทของพยำบำล
ในด้ำนโภชนำกำร
-

4.1.3, 4.1.8, 4.2.1,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.1, 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3

อ.รุ่งนภำ
ป้องเกียรติชัย

สอบปลายภาค
ข้อสอบรวบยอด
(หน่วยที่ 1 – 7)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การ
ผลการเรียนรู้ที่
งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน
ประเมิน
คาดหวัง
1
4.2.1
สอบ
- สอบกลำงภำค หน่วยที่ 1-4
- สอบปลำยภำค หน่วยที่ 1-7
- Post- test หน่วยย่อย
2

ผู้สอน

ภาคทดลอง
1. กำรทดลอง (หน่วย)
- กำรฝึกประเมินภำวะโภชนำกำร
และกำรคำนวณควำมต้องกำรพลังงำน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การประเมินผล
รวม 45 %
4
15 %
8
25 %
5%
รวม 50 %
1,2

10 %
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การ
ประเมิน

3

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง

4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
4.1.8

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์ สัดส่วนของ
ที่
การประเมินผล

ของร่ำงกำยให้เหมำะสมกับวัยและภำวะ
สุขภำพและกำหนดสัดส่วนกำรกระจำย
พลั ง งำนของสำรอำหำรหลั ก กำร
เชื่อมโยงควำมรู้พื้นฐำนทำงโภชนำสู่กำร
ให้ คำแนะนำ(หน่ว ยที่ 1และ2 และ 3)
(งำนเดี่ยว)
3
- กรณีศึกษำ กำรพยำบำลทำง
โภชนำกำร โจทย์สถำนกำรณ์
(หน่วยที่ 4)
4
- กำหนดอำหำรจำกอำหำร
แลกเปลี่ยน (หน่วยที่ 5)
7
- บทบำทของพยำบำลด้ำน
โภชนำกำร และให้คำปรึกษำ(หน่วยที่ 7)
5, 6
2. ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติจริงใน
ห้องปฏิบัติกำรใน หน่วยที่ 6 ประเมินผล
จำกอำจำรย์ผู้ มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
โภชนำกำร (งำนกลุ่ม)
6, 7
3. ประเมินผลจำกรำยงำน (หน่วยที่
6) โดยประเมินจำก
3.1 ค ว ำ ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น
รำยงำนตำมหลักโภชนำกำร
3.2 ค้นคว้ำและอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อ
มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ อ ย่ ำ งน้ อ ย 3 ที่ ม ำแหล่ ง
อ้ำงอิง
3.3 กำรจัดทำรูปเล่มถูกต้อง
ตลอด
- ควำมสม่ำเสมอในกำรเข้ำชั้นเรียน
และพฤติกรรมควำมเอำใจใส่ในกำรเรียน กำรเรียน

5%

5%
5%
15 %

10 %
(งำนกลุ่ม)

5%
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การประเมินผล
กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไปสำหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
3.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและผู้สอนติดตำมผลกำรเรียนและรับทรำบปัญหำและแนวทำง
แก้ไขร่วมกัน
3.2 ให้นักศึกษำพบอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนและงำนที่ได้รับมอบหมำย
3.3 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและผู้สอนทบทวนควำมเข้ำใจวิชำ และเฉลยแนวคิดของข้อสอบ
เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมกระจ่ำงว่ำตัวเลือกนั้นๆถูกหรือผิดอย่ำงไร
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
กระทรวงสำธำรณสุข. กรมอนำมัย, ข้อกำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจำวันและแนวทำงกำรบริโภค
สำหรับคนไทย.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก.
ชวนพิศ วงศ์สำมัญ. (2542). โภชนบำบัดสำหรับพยำบำล. ขอนแก่น: คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น.
ประไพศรี ศิริจักรวำล. (2551). คู่มือธงโภชนำกำร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์
ทหำรผ่ำนศึก.
รุจิรำ สัมมะสุต. (2552). หลักกำรปฏิบัติด้ำนโภชนบำบัด. พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรำจีนบุรี: สุพัตรำกำรพิมพ์.
ภาษาอังกฤษ
Castaldi, P. (2007). Basic Nursing: Essentials for Practice. 6thed. Philadelphia: Mosby Inc.
Dudek, S. (2006). Nutrition Essentials for Nursing Practice. 5thed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins.
Wardlaw, G., Hamp, J.,and DiSilvestro, R. (2004). Perspectives in Nutrition. 6thed. New York: McGrawHill Companies, Inc.
Stanfield, P. and Hui, Y. (2003). Nutrition and Diet Therapy: Self-Instructional Modules. 4thed.
Massachusetts: Jones and Bartlett Publisher Inc.
2. เอกสารและ ตาราประกอบการค้นคว้า
ภาษาไทย
กรมอนำมัย. กองโภชนำกำร, (2535). คุณค่ำทำงโภชนำกำรอำหำรไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำร
สงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก.
กระทรวงสำธำรณสุข. กรมอนำมัย กองโภชนำกำร. (2544). กำรดูแลตนเองด้ำนโภชนำกำรสำหรับผู้สูงอำยุ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก.
กองควบคุมอำหำร สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ. (2550). ทำได้ ไม่ยำก...ฉลำกโภชนำกำร.
นัยนำ บุญทวียุวัฒน์. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงทพฯ: เจริญดีมั่นคงกำรพิมพ์.
ปนัดดำ โรจน์พิบูลสถิตย์. (2553). ชีวเคมีทำงกำรแพทย์: เมตำบอลิสมของสำรอำหำรเชิงบูรณำกำรสำหรับ
นักศึกษำสำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด.
สุนีย์ สหัสโพธิ์. (2543). ชีวเคมีทำงโภชนำกำร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
รุจิรำ สัมมะสุต (2538). อำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลและหลักกำรสั่งอำหำร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
อัญชลี ศรีจำเริญ. (2553). อำหำรและโภชนำกำร: กำรป้องกันและบำบัดโรค. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ
พริ้นท์ จำกัด.
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ภาษาอังกฤษ
Nelms M.N., Sucher K., Lacey K., and Roth S.L. (2011). Nutrition Therapy and
Pathophysiology. 2nd ed. U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
6.3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ฐานข้อมูลสืบค้น
สำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
โภชนำกำรเพื่อสุขภำพโดยนักกำหนดอำหำร
สมำคมโภชนำกำรแห่งประเทศไทย

http://nutrition.anamai.moph.go.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
http://www.dietitian.in.th/
http://www.nutritionthailand.or.th/
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์ และกำร
ประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน
2.2 กำรสังเกตกำรณ์สอนของผู้ร่วมทีมกำรสอน
2.3 กำรทวนสอบกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำร
สอนประจำปีระหว่ำงอำจำรย์และ นักศึกษำ มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1สอบทวนกำรกรอกผลคะแนนสอบ รำยงำน
4.2 สุ่มตรวจผลกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยงำนโดยอำจำรย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้คะแนน
4.3 มีคณะกรรมกำรในสำขำวิชำตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด) กับ
ข้อสอบ รำยงำน
4.4 กำรพิจำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรของคณะพยำบำลศำสตร์
4.5 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ โดยคณะกรรมกำรทวนสอบตำมแนวปฏิบัติของคณะ

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน จำก
ข้อมูลที่ได้ในข้อ 1, 2
5.2 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป
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วิเครำะห์

2

6

3

1

-
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หน่วยที่ 2 กำรประเมินภำวะโภชนำกำรและ
ควำมต้องกำรสำรอำหำรบุคคล
หน่วยที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำร
และสุขภำพที่ปกติ
หน่วยที่ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำร
และสุขภำพที่เบี่ยงเบน
หน่วยที่ 5 อำหำรแลกเปลี่ยนและกำรกำหนด
อำหำร
หน่วยที่ 6 อำหำรบำบัดโรค
หน่วยที่ 7 บทบำทของพยำบำลด้ำน
โภชนำกำร
รวม

1

2

2

1

-

4+1

2

5

3

2

4

6

5

5

4
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2

3

3

3

1

10

2
2

6
3

2
3

2
2

2

10
10

15

31

21

16

7

75

รวม

นำไปใช้

หน่วยที่ 1 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนโภชนำกำร

เนื้อหำวิชำที่สอน

จำนวน
ชั่วโมง
ทีรู่ส้จอน
ำ

เข้ำใจ

แบบพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบ วิชาโภชนาการและสุขภาพ

9+1

